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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 

 

 
 ) 609الكتاب :اهلدى والنور رقم (

  بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا اما بعد:
احملدث  فهذا احد اشرطة سلسلة اهلدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا

ونفع به اجلميع قام بتسجيلها والتأليف بينها  -حفظه هللا  - العالمة حممد ناصر الدين االلباىن 
  حممد بن امحد ابو ليلى االزهرى.

  أخوة االميان واالن مع الشريط التاسع بعد املائة السادسة على واحد .
  النهى التام عن القيام للقادم

اوال هى وسيلة نفاق اجتماعى وليس وسيلة اكرام بدليل ان الشيخ : لقد عرفوا ان هذا القيام 
املسلم الصاحل الدين اذا دخل اجمللس ال احد يقوم له وال احد يأبه له على العكس من ذلك اذا  

كان هناك شخص وجيه وقد يكون من فساق القوم فتجد الناس يقومون له قياما ايش هذا 
اذا التكون هذه العادة الشاملة لكل مسلم سواء  القيام؟ يقولك هذا عادى من باب االكرام مل

كان ذا جاه أو ليس كذلك فاذا هذا ليس وسيلة اكرام وامنا هى وسيلة رياء و نفاق ففى اى 
جمتمع شاع فيه النفاق بكل أشكاله وأنواعه وأساليبه هو هذا الذى يشيع فيه مثل هذه الوسيلة 

  دة من أجل االكرام واالحرتام هذا شىء.مث تسمى لتسليكها ولتربيرها وتسويغها تسمى بعا
شيئا ثاىن حينما تسرى هذه العادة ىف جمتمع ما مث يقع وهو ليس من أمر الواجب اتفاقا اذا قيل 

بأنه أدب فال أحد يقول بأنه واجب وال أحد يقول بأنه سنة مؤكدة أكثر ما ميكن أن يقال اما 
نفسهم معنا ىف أن املسلم جيب ان يفرق سنة مستحبة من باب اكرام القادم طيب وهم هؤالء ا

بني ما هو واجب أو فرض وبني ما هو سنة أو مستحب والتفريق يكون بعدم االهتمام مبا هو 
تم بالواجب فاذا مل يقم أحد احلاضرين هلذا القادم ماذا يصري ىف نفس القادم  مستحب كما 

ا تغلى وتثور وتفور وما اىل اخره ملاذا ؟ الننا ع ودناه على هذا القيام الذى مل يكن عليه الشك ا
ىف احلديث االول ( من أحب  - صلى هللا عليه وسلم  - العصر االول و أوقعناه ىف خمالفة للنىب 

أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار ) اذا اعتيادنا هلذه العادة يفتح بابا اللقاء احملبني 
م سوف ينكرون على الذي مل يقم أشد االنكار وهذا هلذه العادة ان يتبوأوا مقعدهم من  النار ال

البد أن يكون له حد يعىن حوادث و وقائع كثرية وأنا كما يقال حني أنسى فلن أنسى ملا كنت 



تلميذا ىف املدرسة االبتدائية كان معلم الصف وهو كان خمتصا ىف تدريس اللغة العربية والتاريخ 
رمبا تكون هذه العادة حىت ال أنفى بعض املدارس يكون هناك االسالمى كان اذا دخل الصف و 

يئوا وهذا  عريف صف يقف أمام الباب قبل ما يدخل االستاذ فلما يروه قادما يقول للطالب 
اشعار بأنه املعلم أو االستاذ داخل فاذا دخل قاموا له قياما يكون احيانا ىف نزاع بني أحد الطلبة 

فأحد التالمذة اللى بينه وبني االستاذ عداء شخصى ال يقوم له لكن  واالستاذ اما حبق أو بباطل
هو يعلم أنه اذا مل يقم له أهانه بل ورمبا ضربه فماذا يفعل ؟ يتخفى هكذا وراء الطاولة لكى ال 
يراه واالستاذ ما خيفى عليه أو يتطاول هكذا ينظر هكذا فيكشفه يقول له أخرج وهللا ال أزال  

  يده برجله ملاذا النه مل يقم للمعلم وشوقى ماذا يقول؟كأنه االن يضربه ب
  قم للمعلم واعطه التبجيال كاد املعلم ان يكون نبيا

  احد احلاضرين: رسوال

  

الشيخ: هذا الشعر ( نعم رسوال ) هاهاهاها فالشاهد ان اختاذ هذه الوسيلة لالكرام كما يزعمون 
ا تطبع كثريا من املسلمني على حب القيام هلا اثار سيئة جدا ىف اجملتمع وهذه بعض تلك اال ثار ا

بقوله ( فليتبوأ مقعده من النار )  -عليه السالم  -فاذا ما وقعوا ىف هذه احملبة هددهم الرسول 
ىف هذا احلديث ذلك الن  -رضى هللا عنه  -من هنا يبدوا ىل فقه دقيق ملعاوية ابن اىب سفيان 

ا يستدلون به على حترمي حب الداخل للقيام من اجلالسني احلديث عند عامة العلماء والشراح امن
لفت النظر ان احلديث ايضا يدل على ان اجلالسني ال  -رضى هللا عنه  -وكفى بينما معاوية 

ينبغى أن يقوموا للداخل هذا ظاهر احلديث كما يقول اجلمهور يعىن ينهى الداخل ان حيب القيام  
انه دخل جملسه ذات يوم وفيه اثنان من العبادلة أحدمها كذلك ما جاء ىف سنن الرتمذى وغريه 

صحاىب وهو عبد هللا بن الزبري واالخر تابعى وهو عبد هللا بن عامر فقام له أحدمها ومل يقم له 
ذا احلديث قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (من أحب  االخر فنهاه مباذا احتج عليه؟ 

وأ مقعده من النار ) قد يستغرب من مل يسمع باب سد الذرائع أوال أن يتمثل له الناس قياما فليتب
ذا احلديث على الذى قام له فقهه  ققاعدة فقهية والسبب السابق انفا ما صلة احتجاج معاوية 

هو ما ذكرناه ءانفا كأنه يقول له بلسان احلال يا فالن أنت حينما قمت ىل اكراما واحرتاما 
هذه على حىب للقيام وسيأتى يوما ما اذا مل تقم ىل وقعت ىف الوعيد وتعظيما فستدفعىن بعادتك 

املذكور ىف احلديث السابق (فليتبوأ مقعده من النار) فاذا من باب سد الذريعة ال ينبغى للناس ان 
يتخذوا هذه الوسيلة وسيلة لالكرام وختاما أقول كما بدأنا الكالم وكل خري ىف اتباع من سلف 

من خلف واحلديث احلقيقة يعىن له بسط طويل وهناك اشرطة وال حاجة االن  وكل شر ىف ابتداع
.... بأكثر مما سبق لكن حسىب ان اذكر بقصة ابن بطة العامل احملدث احلنبلى حيث كان يكره 



  هذا القيام أشد
الكراهة حىت انه يبدوا انه كان يصرح بالتحرمي فنزل ذات يوم اىل السوق ومعه صاحب له شاعر 

م كانوا اصحاب مهنة يعتاشون فمرا  بعامل وهو جالس ىف عمله وهذا من هدى علماء السلف أ
ا ىف الغالب تكون قيدا وغال الشاهد فقام له ذلك العامل وهو  ا ويبتعدون عن وظائف الدولة ال

  يعلم انه يكره هذا القيام فبادره ببيتني من الشعر قائال:
  ال أمل القيام ال تلمىن على القيام فحقى حني تبدوا

  أنت من أكرم الربية عندى ومن احلق ان اجل الكرام
هذه فلسفة هؤالء الناس الذين قالوا هذه عادة اكرام ابن بطة كأكثر العلماء ال حيسنون الشعر 

لكن صاحبه الشاعر اوال شاعر و تلميذ بار له ويعرف فقهه فقال له اجبه عىن قال على 
  البديهة:

  رعى ىل حقا وتظهر االعظامانا ان كنت ال عدمت ت
  فلك الفضل ىف التقدم و العلم ولسنا نريد منك احتشاما
  فاعفىن االن من قيامك هذا اوال فسأجزيك بالقام القياما

  وانا كاره لذلك جدا ان فيه متلقا واثاما
  واذا صحت الضمائر ( وهنا النكتة البالغة جدا)

  سامواذا صحت الضمائر منا اكتفينا من ان نتعب االج
  كلنا واثق بود اخيه ففيم انزعاجنا وعالم؟

  
  

دمها ( بسم هللا ) ولنا صديق  هذه هى العربة الىت جيب ان ننتهى اليها ونبتعد عن الوسائل الىت 
ذه املناسبة اصحاب مكتبة من املكتبة العربية االعجمية امحد عبيد ومحدى عبيد  ىف دمشق 

ىل رمحة هللا املهم احدهم كان قريبا جدا من الدعوة وتوفيق عبيد ثالثة اخوة افاضل ماتوا ا
السلفية له رسالة صغرية امسها االحاديث الصحيحة استخرجها من صحيح البخارى حدثىن 

حدثىن مرة قال دعينا اىل حفل من حفالت الكبار هؤالء قال فأجلسوىن ىف الصف الثاىن وبدأ 
ان ما شاعت اشاعة االن يأتى االمري احلفل يكتمل وقبل ان يكتمل بدأ الرؤوس يدخلون سرع

الفالىن فالتفت االنظار اىل الباب الكبري دخل االمري وقمنا وبقينا قائمني حىت جلس ىف صدر 
املكان فجلسنا بعد قليل شاعت اشاعة اخرى االن يأتى الباشا فالن توجهت االنظار اىل الباب 

 دخل الوزير قمنا قال ما شعرت ىف نفسى الكبري دخل الباشا قمنا شوية االن يأتى الوزير الفالىن
اال انىن قائم قاعد كأنه حتىت نابض أو زمباق يعىن قال قلت ىف نفسى وهللا هذه شغلة طويلة ما 

بريحنا اال ان نأخذ بالسنة الىت مسعناها من فالن فجلسوا هذا واقع احلفالت كلها هذا كله نفاق 



داراة تشرع باسم االستحباب هذه الوسائل مث اجتماعى مع ذلك من باب السياسة ومن باب امل
هو يتحفظ فيقول انا اعلم ان املسألة خالفية وما الدليل الشرعى فيها يلجأ اىل االحتجاج بقول 

عامل فاضل وجيعله قدوة له وهو ينهى الناس ان يقلدوا عاملا ما حنن ال اقول حنن معه نقول هو 
تفصيل تقليد امر البد منه ىف حدود معينة لكن مع معنا ىف النهى عن التقليد ولكن حنن عندنا 

ذلك ( يأيها الذين امنوا مل تقولون ماال تفعلون كرب مقتا عند هللا ان تقولوا ما ال تفعلون ) فاالن 
مثل هذه املسألة ما يليق مبثل هذا االستاذ ان يدور عليها وينحى منحى قول من اهل العلم قال 

حني ادخله ىف باب مكارم االخالق وقد قال عليه السالم ( امنا  بتجيد هذا الشىء بل باستحبابه
  بعثت المتم مكارم االخالق ) فعليه ان كان مل يدرس

املسألة بأدلتها الشرعية ان يدرسها قبل ان يتبىن رأى الشيخ الفالىن وان كان قد درسها فكان 
ة اكرام وادخاهلا ىف باب عليه ان يبني الدليل الشرعى الذى جيوز له اختاذ هذه الوسيلة وسيل

مكارم االخالق وهى ىف العهد االول مل تكن كذلك البد من هذا لكنه اسرتوح اىل قول احد 
العلماء االفاضل ومشى املوضوع من باب ان هذا من باب مزالق طالب العلم اى يقول قال بىن 

لكالم وان كان هو ءادم هذا خالف السنة ال السنة ختتلف باختالف الزمان واملكان هذا معىن ا
  ال يصرح بذلك .

السائل: انت تذكر انه ذكر هذا املثال حتت عنوان وهو التاكد من ان هذا الفعل سنة مث ذكر 
  الكالم فهو كما تفضلتم يعىن ال يعتربه سنة .

  السائل: ( كأنه يعطى الشيخ كوبا من الليمون ).
  ا العكس ما اريده .الشيخ: اذا كانت حالوته تغلب محوضته فهو مقبول عندى ام

  السائل: ارجوا ان يكون كذلك هو من عندى .
  الشيخ: اذا سيكون حلو من حلو ان شاء هللا.

  السائل: بارك هللا فيك جزاك هللا خري.
  السائل: ما مسعنا الناحية العلمية.
  الشيخ: ال يعىن ما املسألة هذه

  الغدا فبالش االن . السائل: الظاهر يعىن شيخنا ما ادرى الظاهر انه االن بيحني
  الشيخ: اذا اسرتاحة ...... لكن تسمح انت اذا كان واحد عنده سؤال خمتصر .

 ------------------------------------------------  
  لفظة أهل السنة واجلماعة مطاطة واالفضل التسمى بالسلفية
  السائل: عودة اىل كالم الدعوة السلفية والتسمى بالسلفية .

  نعم.الشيخ: 



السائل: هناك االن من اصبح يقول ايضا شيئا جديداغري كلمة املسلمني يقول االن نقول اهل 
  السنة واجلماعة فهل جيب عليهم اللفظ السابق ؟

  
  

الشيخ: قد اوردناه على الدكتور ناصر العمر قد اوردنا عليه هااالعرتاض قلت له السنة 
االشاعرة وأهل احلديث وانتم تقولون بأن هؤالء واجلماعة كلمة مطاطة يدخل فيها املاتوردية و 

عندهم احنراف ىف العقيدة فيما يتعلق باصفات االهلية فلذك الجيوز ىف رأينا استعمال هذه الكلمة 
للكالم الذى حكيناه هنا ءانفا مع شىء من االجياز هناك لكننا وان الحظت هذا االستعمال ىف 

ة ىف جملة السنة الىت ينشرها حممد سرور وشعرت أكثر من موطن من كتب اخوانا هؤالء وخاص
بأن هناك اشعار بتمييع الدعوة السلفية القائمة على اساس الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصاحل وادخال كل طوائف املسلمني على االقل من املذاهب االربعة ىف دائرة اهل السنة 

ا ىف عقيدتنا السلفية فنفس الكالم الذى واجلماعة فقلنا هلم ال هذه الكلمة يدخل فيها من خيالفن
مسعته ءانفا يرد على هذه الكلمة اى اليكفى ان نقول مسلم على الكتاب والسنة ال يكفى ان 

م كما يقولون :   يكون مسلم على منهج ايش؟ على منهج اهل السنة واجلماعة ال
  وكال يدعى وصال بليلى وليلى ال تقر هلم بذاك

 بعض اجملالس ولعل منها جملسى مع االستاذ عبد احلليم املصرى الذى واذكر جيدا انىن قلت ىف
سبق االشارة اىل مناقشىت اياه قلت له ال جتد ىف كل الطوائف املوجودة حىت ممن ينتمون اىل اهل 
السنة واجلماعة جيرؤون على ان يقولوا انا سلفى بل ان يقولوا على منهج السلف الصاحل يأبون 

ا كما ال علينا هذا يقولون   م انا اعتقد هذه العقيدة ولعله الول مرة افصح  كتاب وسنة ال
يكفى االعتماد على القران الن السنة مبينة للقران كذلك اليكفى ىف اخر الزمان ان نعتمد على 

  الكتاب والسنة الن منهج السلف يبني الكتاب والسنة ايضا واضح؟
  السائل: واضح.

 ------------------------------------------------
-  

  التفصيل ىف لفظىت الطائفة املنصورة والفرقة الناجية
السائل: الطائفة املنصورة و الفرقة الناجية هل مها كلمة واحدة ام بينهما عموم وخصوص وما 

  هو رأيكم ىف هذا؟
وع كان الشيخ: ما مت البحث ىف الطائفة بل انا كنت احل على اخينا هذا خالد بان ال خيلط املوض

موضوعنا بني الفرقة الناجية والغرباء اما البحث حول الطائفة املنصورة فلم جيرى البحث انا 
اعتقد ان الطائفة املنصورة اما ان تكون منصورة باحلجة والقوة كما هى طبيعة هذه الطائفة 



روايات  املنصورة دائما وابدا واما ان تكون منصورة باجلهاد والقتال كما هو منصوص ىف بعض ال
كما لعلكم تذكرون معى فحينئذ نفس الطائفة املنصورة تارة من يكون منها يلحق بالفرقة الناجية 

  وتارة يلحق بالغرباء واضح هذا الكالم ؟
  السائل: اما هذه واما تلك.

  الشيخ: اى نعم.
  السائل: اى موزع بني االمرين.

  الشيخ: اى نعم.
-------------------------------------- -------  

  رمى السلفيني بالغلظة
  السائل: طب شيخنا ىف مباحثات االخرية رموا السلفيني بالغلظة وعدم الرفق ؟

  الشيخ: رددنا عليه.
السائل: قلت هذا لكن سؤاىل االن يعىن ما ادرى هل ترون ان هذه السمة هى من مسات الكثرة 

رباء ام هى ميزة لبعض االشخاص وما هى الكاثرة اثناء هذه الطائفة املنصورة ان شاء هللا وهم الغ
  نصيحتكم حول هذا االمر ؟

  
  

الشيخ: وهللا يا أخى انا اعتقد ان هلذه التهمة اصال لكن يبالغ فيها ال نستطيع ان نربأ انفسنا 
من مثل هذا العيب لكن ايضا اعتقد جازما أن خصوم الدعوة يبالغون ىف تقديرها ولذلك اسباب 

عة وبعضها من طبيعة خصومها طبيعة اجلماعة ان كان هناك مجاعة يأمرون بعضها من طبيعة اجلما
باملعروف وينهون عن املنكر من املسلمني عامة فهى هذه الطائفة ولذلك فحينما هم يلحون على 

بعض االمور باالمر باملعروف والنهى عن املنكر يصبح هذا بالنسبة لالخرين املتساهلني بالقيام 
ة فيه تطرف فيه وفيه ولذلك االعالم هذا العاملى الكافر الظامل يسمى هؤالء ذا الواجب فيه شد

م حريصون كل احلرص للرجوع  م صاروا متميزين عن االخرين بأ املتطرفني باالصوليني ال
بدينهم اىل ان جيعلوه حكما ينشر على وجه االرض فهذا ما يتعلق بواقع هؤالء الغرباء أو أهل 

املنصورة ىف شىء اخر قد يكون معيبا فيهم أو ىف بعضهم وهذا ال خيلوا منه  العقيدة أو الطائفة
م قد يصدر منهم بعض الشدة كان الينبغى ان تصدر لكن هذه يبالغ  أى طائفة أو أى مجاعة ا

فيها وتعمم اىل كل من ينتسب اىل هذا املنهج الصحيح فتخرج حينئذ املسألة عن احلقيقة اىل 
ني احدمها يتعلق حبقيقة هؤالء الذين يقومون بواجب ال يقوم به االخرون اال اخليال فلهذين السبب

ما قل وندر واالخر يتعلق خبصومهم الذين ال يرضون هذا النهج الذى هم يسريون فيه خاصة 
ا بثانوية هذا اذا االن التعبري واال مساها قشورا ومساها  حينما يعاجلون امورا هم االخرون يسمو



  واىل اخر ماهنالك من تعابري ملؤها الظلم هذا ما أراه جوابا عن سؤالك.سبب التفريق 
  السائل: يا شيخ ىف احلقيقة جزاكم هللا .

 ------------------------------------------------
 --  

  حكم صاحب العقيدة السلفية ومنهج الدعوة االخوانية
ىف التبىن فتجد عقيدته سلفية ومنهجه ىف السائل: هناك من الدعاة من يفرق بني العقيدة واملنهج 

  الدعوة اىل هللا اخوانيا حركيا حزبيا سياسيا تبليغيا أو هكذا فهل يسعهم ذلك ؟

  
  

الشيخ: ما أعتقد أن سلفيا عقيدة وسلوكا بامكانه ان يتبىن منهج االخوان املسلمني وأمثاهلم حنن 
عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان مل  نعلم من حياة مجاعة االخوان املسلمني احلزبية انه مضى

يستفيدوا لذوات انفسهم شيئا فضال عن ان يفيدوا غريهم شيئا ذلك النه كما يقال فاقد الشىء 
ال يعطيه فهم منذ ان كان مرشدهم حسن البنا ( رمحه هللا ) مجعهم وكتلهم على خالف املنهج 

ىل هللا والرسول ان كنتم تؤمنون باهلل القراىن الذى يقول مثال ( فان تنازعتم ىف شىء فردوه ا
ظام االخوان املسلمني على قاعدة انا اعرب واليوم االخر ذلك خريا واحسن تأويال ) لقد قام ن

عنها من عند نفسى وال يستطيعون أن ينكروها والن جترأ أحدهم على انكارها فواقعهم يكفينا 
م هى كتل الناس مجعهم على ما بينهم من خالفات عقدية أو سلوكية أو  حجة هلا وعليهم قاعد

م طيلة هذه السنني الطويلة لكن الواقع يشهد  فقهية مث ثقف كتل مث ثقف على هذا قامت دعو
اال شىء هناك سوى التكتيل وليس هناك سيئا يسمى بالتثقيف والدليل على ذلك أنه اليوجد 

بني االخوان املسلمني على اختالف بالدهم وأقاليمهم رابطة فكرية رابطة اعتقادية والواقع ايضا 
ذا فاالخوان املسلمون ىف مصر هم غري االخوان  املسلمني ىف االردن هم غريهم ىف يشهد 

سوريا بل هم ىف سوريا خيتلفون عن االخوان ىف اجلنوب واخوان الشمال وانا أعرف وأنا سورى 
ا وصاحب الدار أدرى مبا فيها فأنا أعلم  دمشقى كما تعلمون وكما يقال أهل مكة أدرى بشعا

دعوة السلفية من حيث العقيدة أن االخوان املسلمني ىف دمشق كانوا متأثرين اىل حد كبري بال
ومن حيث العبادة ولذلك والسبب ىف هذا واضح جدا الن نشاط الدعوة السلفية كانت ىف 

دمشق مث ىف حلب فكان نظام االسر ىف االخوان املسلمني ىف دمشق ان يدرسوا ىف بعضها كتاب 
من خواص  فقه السنة للسيد سابق اخوان مسلمون وال غرابة ىف ذلك الن السيد سابق هو

  اصحاب حسن البنا رمحه هللا وكتابه هذا قد قرره حسن البنا ىف مقدمة فاملفروض ان االخوان
املسلمني ان يكون هذا الكتاب هو دستورهم ىف الفقه ىف كل بالد االخوان املسلمني لكنك ترى 

ذى العجب العجاب الدال على انه ليس عندهم وحدة فكرية ثقافية فهذا الكتاب ىف الوقت ال



يدرس ىف بعض السرايا ىف دمشق حيارب ىف الشمال من االخوان املسلمني وهؤالء يقولون ان 
هذا الكتاب ال جيوز تدريسه الن مؤلفه وهاىب ومؤلفه من رؤوس االخوان املسلمني بل من 

حوارى حسن البنا . االخوان املسلمني اذا منذ ان قامت قائمتهم هم ال يزالون على النظام 
ذه النسبة بني كل اجلماعات العسكرى م كانك راوح هم يسمون انفسهم باحلركيني وامتازوا 

واالحزاب االخرى حركيني انا اقول فعال حركيني لكن على النظام العسكرى مكانك راوح تعرفوا 
انتم النظام العسكرى مكانك قف لكن ال يتقدم ما فائدة هذه احلركة ال طائل منها اذا مسحت 

م ان يتبنوا منهج االخوان ال اظن ان مجاع ة من السلفيني ىف اى بلد من بالد الدنيا بامكا
املسلمني الن هذا املنهج كما قلت لكم ءانفا قائم على أساس التكتيك مث التصقيص مث الشىء 

من هذا التقصيص والواقع اكرب دليل على ذلك فاذا ما قامت طائفة كبرية او صغرية من 
م االخوان املسلمني ىف الدعوة فمصري ذلك والبد ( ولتعلمن نبأه بعد السلفيني حقا يتبنون نظا

  حني ) أحد شيئني ال ثالث هلما :

  
  

اما ان يرجعوا رغم أنوفهم اىل احضان الدعوة السلفية وذلك خري هلم وأبقى واما ان يضيعوا هذا 
مني وهو الرتاث الذى حصلوه ىف تلك السنني بسبب اشتغاهلم بتطبيق منهج االخوان املسل

التجميع والتكتيل العلى أساس فكر موحد سيكون أحد شيئني ال ثالث هلما أبدا حنن نعلم اليوم 
اوال مث ببعض الدعاة اليها  - عزوجل  -ان الدعوة السلفية ىف هذا الزمن أنتشرت بفضل هللا 

ذا شهد به ثانيا انتشارا اليعرفه اجملتمع االسالمى قبل حنو ثلث قرن من الزمان أو حنو ذلك وه
بعض السلفيني الذين يتكلمون االن بالدعوة السلفية ولعلها تكون مطعمة باملنهج االخواىن فأنا 

أقول ان دعوة االخوان املسلمني ملا كانت قائمة على اساس التكتيل مث الشىء من الثقافة 
الدعوة وكانت دعوة السلفيني قائمة على التثقيف وليس على التكتيل وهلذا كان النصر هلذه 

ا حيثما حلت وقد ظهر هذا االن ىف هذا العصر ولذلك اصبحت الدعوة السلفية أو  مقرونا 
املنهج السلفى ىف كل مكان وعلى كل لسان وبعض اجلماعات الىت كانت حتارب الدعوة السلفية 

م وجدوا ان ال قبول لتل ا باطنا وخفية تركب املوجة السلفية االن ال ك علنا وال تزال حتار
احلركة القائمة على اساس مكانك راوح العلم والسلوك وال أى شىء جديد نافع فأنا أعتقد ان 
أى مجاعة سلفية اذا تركت منهجها السابق متأثرة باسلوب االخوان املسلمني من حيث حماولة 
ا تكتيل أكرب عدد ممكن حوهلم فسنة هللا عزوجل ىف خلقه ال تتغري وال تتبدل أعىن ان االنسان كم

قال ( خلق االنسان ضعيفا ) فهو اليستطيع ان يقوم بكل شىء اليستطيع ان حيقق ىف العلم وىف 
السياسة وىف االقتصاد وىف االجتماع البد من االختصاص ىف كل علم هو يعترب على االقل من 

الفروض الكفائية فاذا ما توجهت مجاعة كانت تعمل ىف دائرة العلم مما حنن نسميه بالتصفية 



فية هذا االسالم مما هو برىء منه والتصفية كما قلته اكثر من مرة وقارنوا بذلك تربية تص
  اجلماعات القليلة الذين هم حوهلم فاذا ما وسعوا دائرة التكتيل والتجميع فيفلت منه

  
  

م واحد اثنني مخسة عشرة نفرتضهم من كبار  الزمام وسيفلت منهم مجاهري كثرية وكثرية جدا ال
ال يستطيعون ان يربوا االلوف املؤلفة على العلم الصحيح وعلى الرتبية الصحيحة اذا اذا العلماء 

سألوا انفسهم بالتكتيل والتجميع على منهج االخوان املسلمني فسيخسرون التثقيف على منهج 
الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصاحل رضى هللا عنهم هلذا انا اقول ال انكر اى مجاعة 

ى اى مجاعة تقوم بفرض كفائى ال انكر هذا الن الميكن اال هذا مثال انا ال انكر على مسلم عل
يتخصص ىف دراسة اللغة العربية لكنه ال يفقه من فقه الكتاب والسنة شيئا ال انكر على شخص 

يتخصص ىف اى علم اخر يكون من فروض الكفاية اىل اخره لكنىن انكر تفرغ ذوى هذه 
م بعضهم مع بعض هذا الذى حنن ننكره فلو فرضنا ان االختصاصات وعد م تكتلهم وتعاو

االخوان املسلمني اخذوا جانبا من هذه الفروض الكفائية وختصصوا فيها لكنهم ما عادوا الطائفة 
االخرى الىت تتخصص ىف غري ختصصهم كما ان هذه الطائفة االخرى ال تعادى االخوان 

م ختصصوا ىف واجب  اخر وامنا هم كتلة واحدة كلهم يعملون حتت االسالم املصفى املسلمني ال
ا الطائفة  وانا اعتقد جازما انه الميكن ان تقوم قائمة الدولة املسلمة الىت يشرتك ىف املناداة 
م الصفات الىت  السلفية املنصورة , االخوان املسلمون ، وحزب التحرير غري املنصورين ال

ليهم لذلك ال ميكن ان تقوم قائمة الدولة االسالمية اال بتعاون كل جاءت ىف السنة غري منطبقة ع
هذه اجلماعات على اساس الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل انا اقول السلفييون 

املتخصصون ىف فقه الكتاب والسنة على منهج السلف الصاحل وحياولون ان حيملوا انفسهم على 
ري وصغري ال يفرقون بني ما كان فرضا وما كان سنة وما كان االقتداء بالكتاب والسنة ىف كل كب

مستحبا بل يفعلون من كل ذلك ما هم يستطيعون خبالف االخرين الذين يقنعون بان يتبعوا 
مذهبا من املذاهب دون ان يعرفوا الصواب مما اختلف فيه الناس فهؤالء السلفيون اذا ظلوا ىف 

  هذا
الطوائف االخرى وال بالتعاون مع الطوائف االخرى فهم ايضا  اجلانب مث مل ياخذوا باجلوانب من

سيظلون مكانك راوح فالبد اذن من تعاون كل اجلماعات كل باختصاصه وال شك ان اهم شىء 
مما ينبغى القيام به من االصالح هو ما عليه السلفييون ىف عامل الدنيا كله وهو تصفية هذا 

على هذا االساس حنن ال ننكر القيام بالفرائض الكفائية االسالم مما دخل فيه وتربية املسلمني 
لكننا ال نبالغ فيها كما يبالغ االخرون ىف ذلك وعلى هذا االساس اذا توحدت اجلماعات كل 

مجاعة ىف اختصاصها مع اجلماعات االخرى حتت دائرة العمل ىف حدود الكتاب والسنة كما قلنا 



تم ىف شىء فردوه اىل هللا والرسول ) اىل اخر االية انا اعتقد ءانفا ابتداءا بقوله تعاىل ( فان تنازع
انه يومئذ يفرح املؤمنون بنصر هللا اما ان يظل كثري من االخوان املسلمني يقولون يا اخى هذه 

م اليتعاونون  الدعوة تفرق الناس وال جتمع فانا اقول (.....) نعرفها من ارنب وهذه املشكلة ا
م يفرقون فاذا تعاونت كل طائفة مع مع هؤالء الذين يقومو  م با ن بواجب التصفية ويتهمو

االخرى كل ىف حدود اختصاصه اعتقد ان هذا هو السبيل ىف اجناح املسلمني واخراجهم من هذا 
  الضعف الذى وقعوا فيه االن يا استاذى عندك شىء تفضل به .

 -----------------------------------------  
  بة حول الرتاىبكلمة احد الطل

السائل: جزاكم هللا خري. قلت جزاك هللا خري ان االخوان عندهم مسألة مكانك راوح وهذا هو 
  االجتاه اجلديد الذى يأكل االخوان اكال وهو يقدمهم ىف احلقيقة لكن اىل الوراء .

  الشيخ: ( مقاطعا ) مكانك راوح تعىن .

  
  

راىب جديد له ىف االخوان يعىن منزلة كبرية شنشنة السائل: امنا يقدمهم اىل الوراء وهو اجتاه ت
ويزينوه ويغالوا فيه ىف اوروبا عند املسلمني او ىف امريكا حىت ىف داخل صفوف االخوان الذى هو 
انشق عنهم وخرج عن تنظيمهم مثل االن يوجد شق ىف التنظيم العاملى ىف االخوان ىف كل بلدة 

  الرتاىب وما ينادى به الرتاىب .من بلداننا وناس يدافعون وميدحون فكر 
  الشيخ : طيب ممكن نعرف شيئا عن دعوة الرتاىب ؟

السائل: اما الرتاىب فينادى بالطرح احلضارى االسالمى وينبغى ان يطرح االسالم على وجهه 
  احلضارى ال على وجه الرتاثى الباىل .

  الشيخ: هللا اكرب.
عند العلماء وعند الفقهاء مثل مثال اصول الفقه السائل: وينبغى ان يصفى وفق القواعد املسلمة 

الذى بيوضع هذه االصول وشروط االجتهاد وشروط القياس ما املانع ان يطرح احلكم الشرعى 
املختلف فيه والناس خيتارون رأيا من عشر اراء ، مخسة اراء ، اربعة اراء ، ىف خالف بني الناس 

ا خيتاروا االنسب هلم واالنسب للحضارة ، واال نسب للرقى وهذه االشياء الىت وقعت وينادى 
املسلمون هى الىت ولدت ردود الفعل عند الناس فما انتشر العرى وما انتشر املوضة واالزياء اال 

بوجود يعىن من يكثرون من اللبس الزائد وينادون بالغطاء واللبس الذى فيه سرت الوجه وما اىل 
ضاريا ال ىف نظر للنصوص وكل نص على رأيه له ذلك فهو يطرح االسالم على زعمه طرحا ح

ذا الفهم هلذه الشنشنة مىن على فكره العام لكن فكره  مالبساته وله ظرفه ولسنا مقيدين 
اخلاص حقيقة حيتاج اىل متابعة ودراسة دقيقة لكن هذا ما يقوم ىف ذهنه من خالل مساعى لبعض  



  ومثل كتابه عن التشديد . كلماته وقرائىت لبعض ما كتب مثل كتابه عن املرأة
  الشيخ: كتابه عن املرأة ما عندك ؟

  السائل: عندى نعم.
  الشيخ: ممكن نستعريه ؟

  السائل : ممكن .
الشيخ: طيب احنا نتهيأ ننصرف االن وأظن اجلواب عن هذا السؤال كاىف ان شاء هللا جزاك هللا 

  خري.
  . بارك هللا فيك .مجوع احلاضرين: هللا يعطيك العافية . جزاك هللا خريا 

 -----------------------------------------  
  بدعة تقسيم السنة اىل مألوفة وغري مألوفة

احد احلضور: ( بعد انقطاع يبدوا كان لصالة ) احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على 
  نبينا االمني وعلى اله وصحبه امجعني أما بعد:

اة السنة اىل قسمني سنة مألوفة لدى الناس وسنة غري مألوفة ومن يقول السائل: قسم بعض الدع
مث دعا الناس ، دعا الشباب الذين حيثون الناس على اتباع السنة ان يراعوا مصلحة الدعوة 

واملفسدة وعدم تنفري الناس فما رأيكم ىف هذا التقسيم وما هو ضابط املصلحة واملفسدة عند 
  ؟ تطبيق السنة ودعوة الناس اليها

الشيخ: أقول بعد احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا واله وصحبه ومن تبعهم باحسان 
اىل يوم الدين ىف ظىن ان هذا التقسيم ان كان صدر من احد من الدعاة االسالميني غهو اقل ما 

دعة يقال فيه انه تقسيم مبتدع ، وحينما أقول أنه تقسيم مبتدع ينبغى على ان اشري اىل ان الب
  عند العلماء قسمان :

  
  

قسم متفق على انه بدعة ضاللة وهى البدعة الىت ختالف السنة سواء كانت هذه السنة سنة 
قولية أو كانت سنة فعلية فأى حادث أو بدعة خالفت السنة النبوية فهى باتفاق العلماء هى 

 ختالف سنة صرحية  بدعة ضاللة والقسم االخر هو الذى اختلف فيه العلماء اذا كانت البدعة ال
كما قلنا ىف القسم االول فهنا للعلماء قوالن معروفان االول وهو الصحيح الذى الريب فيه 

عند أهل العلم والتحقيق هو ما جاء ىف قوله عليه الصالة والسالم الصريح الصحيح ( كل بدعة 
اال وهو الذى  ضاللة وكل ضاللة ىف النار ) والقول االخر وهو مرجوح يعلم من قولنا السابق

يقوم بتقسيم البدعة اىل مخسة اقسام هذا التقسيم أقول بلسان عرىب مبني هو ايضا بدعة كذاك 
التقسيم الذى قلت انه تقسيم مبتدع ولكن هذا التقسيم احدث ىف االبتدار من التقسيم القدمي 



دهم على خطأهم تقسيم البدعة اىل مخسة أقسام يقول به كثري من العلماء املعروفني وهلم اجتها
  أما تقسيم السنة اىل سنة .
  السائل : ( مقاطعا ) مألوفة

الشيخ: وغري مألوفة هذا التقسيم من بدع هذا الزمان فأقول ما كان كذلك فال شك ان اتفاق 
العلماء على ان كل حمدثة وعلى ان كل بدعة ختالف ما كان عليه الرسول عليه السالم فهى 

ون البدع ىل مخسة اقسام فهذا قوهلم الذين يقولون باستحباب بدعة ضاللة حىت الذين يقسم
بعض احملدثات وبعض االمور احلادثة يشرتطون ان تدخل هذه البدعة ىف بعض النصوص العامة 

بشرط اال تعارض نصا نبويا سواء كان من قوله عليه السالم او من فعله فهذه السنة الىت مسوها 
وكثرية جدا اول ذلك ان هناك حديث صحيح أو ان هناك  بغري مألوفة هذا خمالف لسنن كثرية

حديثا صحيحا نذكره وبذكرنا اياه كما يقولون نرمى عصفورين حبجر واحد اول ذلك نضرب 
البدعة القدمية وهى تقسيم البدعة اىل مخسة أقسام ذلك بان هؤالء الذين يقولون بتقسيم البدعة 

ايضا نرد به على هذه البدعة او على هؤالء اىل مخسة اقسام حيتجون باحلديث التاىل وهو 
القائلني بالبدعة احلديثة وهى السنة غري املألوفة أعىن بذاك احلديث ما أخرجه االمام مسلم ىف 

صحيحه من حديث جرير بن عبد هللا البجلى( رضى هللا تعاىل عنه ) قال كنا مع النىب صلى هللا 
عراب مرتادين منار متقلدى سيوف عامتهم من عليه وعلى اله وسلم جالسني حوله ملا جاءه ا

مضر بل كلهم من مضر فلما راهم رسول هللا صلى هللا عليه وعلى اله وسلم متعر وجهه اى 
تغريت مالمح وجهه عليه السالم حزنا على ما رأى فيهم من فقر مدقع فخطب النىب صلى هللا 

ان قال هلم قال تعاىل ( يأيها  عليه وعلى اله وسلم ىف اصحابه ووعظهم وذكرهم وكان من ذلك
الذين ءامنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتى أحدكم املوت فيقول رب لوال اخرتىن اىل اجل 

قريب فأصدق واكن من الصاحلني ) مث قال عليه السالم حديثا من قوله ( تصدق رجل بدرمهه ، 
ني الذين تأثروا مبوعظته صلى هللا بديناره ، بصاع بره ، بصاع شعريه ) فما كان من احد اجلالس

عليه وعلى اله وسلم اال ان انطلق مسرعا اىل داره ليعود حيمل ىف طرف ثوبه ما تيسر له من 
  الصدقة من

  
  

طعام ، من دراهم او دنانري فوضعها امام النىب صلى هللا عليه وعلى اله وسلم فلما رأى بقية 
عود حامال ما تيسر له من الصدقات يقول الصحابة ما فعل صاحبهم قام ايضا كل منهم لي

الراوى جرير رضى هللا تعاىل عنه : فاجتمع امام النىب صلى هللا عليه وعلى اله وسلم كأمثال 
اجلبال من الصدقات فتنور وجهه عليه السالم كأنه مذهبة على خالف الوضع االول حيث متعر 

وسلم حينما رأى أصحابه قد  وجهه عليه السالم حزنا على فقرهم ولكنه صلى هللا عليه



استجابوا هلل وللرسول حينما دعاهم ملا حيييهم كان ذلك مدعاة الن تتغري مالمح وجه النىب صلى 
هللا عليه وسلم فرحا وحبورا وسرورا باستجابتهم ملوعظته وتصدقهم على هؤالء الفقراء من العرب 

ذه املناسبة وهنا الشاهد ( م ن سن ىف االسالم سنة حسنة فله فقال عليه الصالة والسالم 
ا اىل يوم القيامة دون ان ينقص من اجرهم شىء ، ومن سن ىف االسالم  أجرها وأجر من عمل 
ا اىل يوم القيامة دون ان ينقص من اوزارهم شيئا ) انتهى  سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 

  احلديث وهو كما قلنا ىف صحيح مسلم .
  كالم ىف الشريط التاىل :اخوة االميان تتمة ال

الشيخ: الشاهد من هذا احلديث ان النىب صلى هللا عليه وعلى اله وسلم حيض ىف هذا احلديث 
ا الناس لسبب او اخر من هذه االسباب الغفلة ، من هذه االسباب اجلهل  على احياء سنة اما

ىي عبادة من ، من هذه االسباب تكالب الناس على الدنيا فيقوم مسلم فيحى سنة ، وحي
العبادات الىت صارت مهملة مرتوكة فيحيها ويسنت الناس به فيها فيكتب له اجرها واجر من 
ا اىل يوم القيامة دون ان ينقص من اجورهم شىء هذا احلديث صريح الداللة ىف هذا  عمل 

  اجملال وهناك حديث ( انقطع الصوت وقد تبقى من الشريط ثالث دقائق تقريبا )

  
  


